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Zápis č. 29 

ze společného zasedání předsednictva (P ČMKU) a dozorčí rady (DR ČMKU) Českomoravské kynologické unie 

dne 24.3.2018 v Praze 

 

Přítomni:  

P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Janda, Ing. P. Pletka, J. Kudrnáčová, O. Vondrouš 

DR ČMKU:  M. Krinke, H. Matějeková, P. Márová, P. Kalaš  

Omluveni:  I. Nováková, M. Kašpar, Ing. R. Fiala  

Tisková mluvčí: V. Tichá 

 

 

Program:  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

2. Zprávy z komisí  

3. DR ČMKU  

4. Došlá pošta 

5. Různé 

 

  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

Jednání s Merz 

4.4.2018 proběhne workshop na téma výstav, na kterém by mělo být stanoveny postupy při upgradu Dogoffice 

(následovat bude cenový rozpočet). Dále plánován workshop na základní agendu (plemenná kniha, agenda 

sekretariátu) 

 

• Příprava vyhledávače čipů na webu ČMKU – možnosti vyhledávání identifikace psa/feny dle čísla čipu na 

webu ČMKU – zadání konzultováno s Merz. V první fázi pouze plemena PK 1. Úkol trvá. 

 

• Zákony - zákon o veterinární péči 166/1999 Sb. §4; živnost – nařízení vlády 278/2008 Sb., příloha 2 a 4 – 

ČMKU požádala právníka o oslovení MZe v souvislosti s eventuální úpravou zákona – úkol trvá 

 

ad Zápis z jednání Výstavní komise ČMKU dne 4.12.2017 

5)  Posouzení jedinců shih-tzu mimo pořadí, udělení čekatelství CAJC – 7.3.2018 proběhlo jednání s T. 

Kučerou, Komise pro rozhodčí navrhuje vyslovit rozhodčímu písemné napomenutí a odebrat čekatelství 

CAJC psovi Urquell z Ivafre. 

Pro:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, Ing. P. Pletka, O. Vondrouš 

Zdrželi se:  J. Janda J. Kudrnáčová  

Návrh byl schválen 

Komise pro rozhodčí pozve rozhodčího k přezkoušení z výstavního řádu  

Schváleno jednomyslně  

 

2/1/18 Žádost o prověření postupů KJČR při ustanovení komise pro pasení – kontrolu provede DR ČMKU, 

předáno 

Nová žádost o prověření žádosti Spolku pro pasení o změny termínu – žádost musí předložit KJČR. DR 

ČMKU prověří postupy při zamítnutí žádosti v rámci prověření předchozího podání. 
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9/1/18 Označování chovatelské dokumentace zpochybněným razítkem – proběhla osobní schůzka, čeká se na 

doložení oficiálního vyjádření.  Úkol trvá. 

 Převod tibetského španěla Brill Padme Celebration Splendor na jinou majitelku – převod datován 

1.12.2017, smlouva doručena na plemennou knihu 28.2.2018. 21.12.2018 byl pes hlášen na 2 akce 

s uvedením původního majitele.  

P ČMKU souhlasí s převodem psa na novou majitelku, zákaz chovu vydaný 15.12.2017 a 25.1.2018 platí i pro 

tohoto psa. 

Schváleno jednomyslně  

 

1/2/18 Klub švýcarských salašnických psů, z.s. – žádost o zákaz zápisu štěňat na chovatelskou stanici CZECH 

PAWS – chovatelce byly nabídnuté 2 termíny schůzky ve všední den, které z pracovních důvodů odmítla. 

Dále jí byl dvakrát nabídnutý víkendový termín, na nabídku nereagovala. Dále bylo zjištěno doložení 

falešného útržku složenky jako potvrzení o platbě na akci konanou 20.1.2018. 

P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavuje zápis vrhů na CHS CZECH PAWS 

včetně zákazu chovu na chovných jedincích v majetku chovatelky, a to na dobu 2 let, tj. do 23.3.2020.    

Schváleno jednomyslně  

 

3/2/18 Množírna psů Kamenice nad Lipou (mediální kauza) – oba zúčastnění manželé měli registrované 

chovatelské stanice: ČERNÝ PARAMOUR (poslední registrovaný vrh 2007) a KRÁSA PALÁCE (poslední 

registrovaný vrh 2001).  P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 P ČMKU pozastavilo zápis 

štěňat na obě výše uvedené CHS včetně zákazu chovu na jedincích v majetku obou chovatelů, a to na 

dobu neurčitou. ČMKU vyžádalo k tomuto případu oficiální stanovisko KVS. 

 

 

2. Zprávy z komisí 

Komise pro rozhodčí 

Teoretické rozšiřovací zkoušky 7.3.2018 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Dvořák, RNDr. Petr 

auvergneský ohař 
krátkosrstý omluven 

český fousek omluven 

pointer omluven 

Frnčová  Lenka barzoj prospěla 

Jemelková, PhDr. Simona 

čivava omluvena 

japan-chin omluvena 

mops omluvena 

Knedlhans  Tereza kolie krátkosrstá prospěla 

Gogolínová Jitka kolie krátkosrstá prospěla 

Reslerová, Bc. Jitka kolie krátkosrstá prospěla 

Raba, MUDr. Milan 

boloňský psík prospěl 

lhasa apso prospěl 

tibetský teriér prospěl 

Formánek, Ing. Jiří 

anglický setr prospěl 

irský setr prospěl 

irský červenobílý setr prospěl 

gordon setr prospěl 

pointer prospěl 

Šlapanský, MVDr. Luboš 
anglický setr prospěl 

auvergneský ohař prospěl 
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krátkosrstý 

bretaňský ohař dlouhosrstý prospěl 

český fousek prospěl 

gordonsetr prospěl 

irský setr prospěl 

italský ohař prospěl 

italský spinone prospěl 

maďarský ohař drátosrstý prospěl 

maďarský ohař krátkosrstý prospěl 

německý ohař drátosrstý prospěl 

německý ohař krátkosrstý prospěl 

pointer prospěl 

slovenský ohař hrubosrstý prospěl 

výmarský ohař prospěl 

Fairaislová Lenka 

brazilská fila prospěla 

bullmastif prospěla 

italský corso pes prospěla 

kanárská doga prospěla 

svatobernardský pes prospěla 

P ČMKU bere na vědomí  

 

Teoretické rozšiřovací zkoušky 14.3.2018 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Němcová  Lenka 

flat coated retriever prospěla 

curly coated retriever prospěla 

chesapeake bay retriever prospěla 

nova scotia duck tolling 
retriever prospěla 

labradorský retriever prospěla 

zlatý retriever prospěla 

americký kokršpaněl prospěla 

Frolíková Veronika 

azavak prospěla 

deerhound prospěla 

maďarský chrt prospěla 

Karban Antonín 

německá doga prospěl 

anglický mastif prospěl 

argentinská doga prospěl 

mallorská doga prospěl 

svatobernardský pes prospěl 

šarplaninský pastevecký 
pes prospěl 

středoasijský pastevecký 
pes prospěl 

Janda Jiří 

anglický buldok prospěl 

černý teriér prospěl 

italský corso pes prospěl 

německá doga prospěl 

německý pinč prospěl 

kavkazský pastevecký pes prospěl 

středoasijský pastevecký 
pes prospěl 

španělský mastin prospěl 

tornjak prospěl 
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Kučerová Martina 

anatolský pastevecký pes omluvena 

bordeauxská doga omluvena 

entlebuchský salašnický pes omluvena 

knírač omluvena 

neapolský mastin omluvena 

novofundlandský pes omluvena 

Leinveber Tomáš 

cairn teriér prospěl 

border teriér prospěl 

welsh teriér prospěl 

P ČMKU bere na vědomí  

 

Teoretické rozšiřovací zkoušky 21.3.2018 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Blatoňová, Ing. Hana německý špic prospěla 

Eichacker, MVDr.  Klára border teriér prospěla 

Vaníčková Kristina 

ibizský podenco prospěla 

sicilský chrt prospěla 

norský losí pes šedý prospěla 

východosibiřská lajka prospěla 

švédský vallhund prospěla 

Střalková Naděžda 

pyrenejský ovčák s dlouhou 
srstí v obličeji prospěla 

mudi prospěla 

slovenský čuvač prospěla 

šiperka prospěla 

welsh corgi cardigan prospěla 

welsh corgi pemroke prospěla 

Hutěčka, Ing. Vladimír 

americký stafordšírský 
teriér prospěl 

bulteriér prospěl 

miniaturní bulteriér prospěl 

norfolk teriér prospěl 

norwich teriér prospěl 

německý lovecký teriér prospěl 

sealyham teriér prospěl 

west highland white teriér prospěl 

van Ruiten 
Hajnová, MUDr. 

Gabriela 

americký stafordšírský 
teriér prospěla 

australský silky teriér prospěla 

bedlington teriér prospěla 

border teriér prospěla 

bulteriér prospěla 

foxteriér hladko + 
hrubosrstý prospěla 

irish soft coated wheaten 
teriér prospěla 

irský teriér prospěla 

kerry blue teriér prospěla 

manchester teriér prospěla 

miniaturní bulteriér prospěla 

německý lovecký teriér prospěla 

Parson Russell teriér prospěla 

stafordšírský bulteriér prospěla 



 5 

yorkšírský teriér prospěla 

Bušta, Ing. Jan 
King Charles španěl prospěl 

čínský chocholatý pes prospěl 

Kučerová 
Chrpová, Ing. 

Veronika 

bišonek prospěla 

bostonský teriér prospěla 

havanský psík prospěla 

japan chin prospěla 

lhasa apso prospěla 

pekingský palácový psík prospěla 

ruský toy neprospěla 

tibetský teriér prospěla 

tibetský španěl prospěla 

Janda Jiří 

bordeauxská doga prospěl 

brazilská fila prospěl 

dobrman prospěl 

knírač - malý, střední, velký prospěl 

německý boxer prospěl 

trpasličí pinč prospěl 

šarplaninský patevecký pes prospěl 

P ČMKU bere na vědomí  

 

L. Němcová – Komise pro rozhodčí navrhuje přiznat rozhodčí aprobaci na plemeno irský vodní španěl bez 

praktických zkoušek, důvodem je nepřítomnost plemene na výstavách 

Schváleno jednomyslně, rozhodčí se povoluje účast na závěrečných praktických zkouškách pro sk. FCI VIII  

 

P. Márová – závěrečné praktické zkoušky na plemeno bedlington teriér 

P ČMKU jmenuje P. Márovou rozhodčí pro plemeno bedlington teriér 

 

Jednání se Z. Klimentem dne 21.3.2018 – nezadání titulů BOJ, BOV na speciální výstavě – KR navrhuje vyslovit 

rozhodčímu písemné napomenutí 

Pro:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, Ing. P. Pletka, O. Vondrouš, J. Janda  

Zdržela se:  J. Kudrnáčová  

Návrh byl schválen 

 

Ing. Jančík – stížnost na porušení normativů při posuzování – řešila SKJ, rozhodčímu bude zasláno stanovisko P 

ČMKU  

Schváleno jednomyslně  

 

Zápis z jednání Rady plemenných knih ze dne 22.2.2018     PŘÍLOHA 1 

5) neschváleno      

Zápis schválen jednomyslně s výjimkou bodu 5 

 

Dozorčí rada ČMKU  

• Předseda DR ČMKU informoval P ČMKU o projednávaných případech  

• Kontrola normativů klubů v návaznosti na transformaci subjektů na spolek: Eurasier klub, Dandie 

Dinmont teriér klub – nekomunikují, nemají hotovou transformaci – pokud nedodají do příštího zasedání 

P ČMKU, DR ČMKU navrhuje pozastavit jejich činnost 

• Kontrola účetních dokladů za rok 2017 proběhla 

 

Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví ze dne 15.3.2018    PŘÍLOHA 2 
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Zápis schválen jednomyslně 

 

Zpráva z chovatelské komise FCI 2017       PŘÍLOHA 3 

Předložen oficiální překlad z překladatelské firmy, P ČMKU bere na vědomí 

 

Komise FCI pro záchranné psy        PŘÍLOHA 4 

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek pro zasedání v ČR je možné proplatit 

 

Komise FCI pro norníky         PŘÍLOHA 5 

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné proplatit 

 

Komise FCI pro pracovní plemena        PŘÍLOHA 6 

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné proplatit 

 

Reprezentace v JH na Crufts        PŘÍLOHA 7 

P ČMKU bere na vědomí 

P ČMKU zvyšuje standardní příspěvek pro reprezentanty v juniorhandlingu na Crufts na 10.000,- Kč 

Schváleno jednomyslně  

Standardní příspěvek je možné proplatit 

 

 

3. Došlá pošta 

1/3/18 Fila Brasileiro Club CZ z.s. - názor na veterinární zákon – P ČMKU bere na vědomí. Požadavky na možnou 

úpravu zákona ČMKU již řeší.  

 

2/3/18  Fila Brasileiro Club CZ z.s. – žádost o zabránění aplikace zákona o EET na chovatele – ČMKU není 

oprávněna řešit, případnou žádost o změnu zákona je třeba adresovat státním orgánům. 

 

3/3/18 Stížnost na HPCH Klubu ruských a asijských ovčáckých psů a její postupy při bonitacích – jedná se o 

vnitřní záležitost klubu, je třeba vše v první instanci řešit s kontrolními orgány klubu.  

 

4/3/18 Stížnost na bodovací tabulku Nej psa/feny Klubu ruských a asijských ovčáckých psů  - jedná se o vnitřní 

předpis klubu, který nemá návaznost na předpisy ČMKU. Případné připomínky je možné řešit na úrovni 

klubu.  

 

5/3/18 Žádost Klubu chovatelů čivav z.s. o příspěvek na klubovou výstavu – 40. výročí založení klubu  

 Schváleno jednomyslně, příspěvek dle usn. 135/05/17 

 

6/3/18 Žádost I. CZ Yorkshire terrier clubu o příspěvek na klubovou výstavu – 40. výročí založení klubu (Klub 

neloveckých teriérů) 

 Schváleno jednomyslně, příspěvek dle usn. 135/05/17 

 

7/3/18 Žádost Klubu bílého ovčáka o vyjmutí plemene z přílohy č. 7 ke směrnici o certifikátech – zkouška HWT.  

Schváleno jednomyslně  
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8/3/18 Stížnost na vystavování psa bez řádného PP člena FCI (biewer yorkshire) na MVP v Nitře -  přijetí psa na 

výstavu je v kompetenci pořadatele výstavy, při tom je třeba dodržet výstavní řád FCI a místní předpisy 

konkrétního národního svazu. ČMKU požádá chovatelku s registrovanou CHS ČMKU o vyjádření.  

 

9/3/18 Žádost ČMKJ o zařazení plemene beagle harrier do Klubu chovatelů honičů 

 Schváleno jednomyslně  

 

10/3/18 Žádost Klubu chovatelů čivav z.s.  o prověření nabídky krycího psa registrovaného chovatele ke krytí fen 

bez PP – chovatel se k nabídce na krytí fen bez PP nevyjádřil, ČMKU zaurguje a informuje chovatele o 

možnosti sankcí. 

Schváleno jednomyslně  

 

11/3/18 Welsh corgi a kelpie klub CZ z.s. – informace o nechtěném krytí a následném pokusu o zapsání vrhu na 

jiný rodičovský pár – P ČMKU souhlasí s návrhem klubu = pozastavení zápis vrhů plemen welsh corgi na 

CHS KINBERGER‘S včetně zákazu chovu na chovných jedincích v majetku nebo spolumajetku chovatelky, a 

to na dobu 2 let od rozhodnutí členské schůze klubu,  tj. do 16.3.2020.    

P ČMKU nemá námitky vůči vydání PP tomuto vrhu (genetické testy provedeny, parentita ověřena), 

pokud bude fena dodatečně řádně uchovněna a bude doložen platný podepsaný krycí list.  

Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, Ing. P. Pletka, O. Vondrouš, J. Janda  

Zdrželi se:  M. Václavík, J. Kudrnáčová  

Návrh byl schválen 

 

12/3/18 Žádost o povolení výjimky při inseminaci: 

 Anglický mastif 

- Fena: Eliss von Mentzel (CMKU/EM/1435/-15/15) 

- Pes: Toadhall Brick In the Wall  (06889-2015, Nový Zéland) 

Schváleno jednomyslně  

Krytí se musí uskutečnit při dodržení veškerých řádů klubu i ČMKU 

 

13/3/18 Žádost ČKS o pořádání MS v agility v r. 2022 

 Schváleno jednomyslně, podléhá schválení FCI 

 

14/3/18  Žádost DaCK o nový coursing 25-26/8/2018 se zadáváním CACT v Květné + zrušení CACT dostih 25/8/2018 

v Kolíně. 

  Schváleno jednomyslně  

 

 

4. Různé 
 

• H. Matějeková a I. Nováková prověří plnění náplní práce PK a sekretariátu 

• 17-18/4/2018 se koná zasedání ES FCI v Bruselu, zúčastní se MVDr. L. Široký a H. Janková 

Schváleno jednomyslně   

 

USNESENÍ 

 

173/03/18 P ČMKU ruší čekatelství CAJC udělené shih-tzu Urquellovi z Ivafre, který byl udělen na klubové 
výstavě KCHMPP 21.10.2017 
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174/03/18 P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavuje zápis vrhů na CHS CZECH 

PAWS včetně zákazu chovu na chovných jedincích v majetku chovatelky na dobu 2 let, tj. do 

23.3.2020.    

175/03/18 P ČMKU jmenovalo P. Márovou rozhodčí pro plemeno bedlington teriér 

176/03/18 P ČMKU zvyšuje standardní příspěvek pro reprezentanty v juniorhandlingu na Crufts na 10.000,- 

Kč 

177/03/18 P ČMKU schvaluje vyjmutí bílého ovčáka z přílohy č. 7 ke směrnici o certifikátech – zkouška HWT.  

178/03/18 P ČMKU schvaluje pozastavení zápis vrhů plemen welsh corgi na CHS KINBERGER‘S včetně zákazu 

chovu na chovných jedincích v majetku nebo spolumajetku chovatelky na dobu 2 let od 

rozhodnutí členské schůze klubu,  tj. do 16.3.2020.    

 

 

 

 
Zasedání ukončeno:   18:30 

Příští zasedání:   pátek 20.4.2018 od 11:00 v ČB, hotel Podhrad   

Zapsala:   I. Jarošová 

Za správnost:   MVDr. L. Široký    


